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KLASA: 402-03/18-01/3 
URBROJ: 2178/26-01-18-04 
U Sikirevcima, 12.7. 2018. godine 
 

Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Sikirevci 

(''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br.29./17), naručitelj, Općina Sikirevci, dana  

12.07.2018. godine, sastavio je sljedeći 

 

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA 
 

 
1. Naručitelj: 
  OPĆINA SIKIREVCI, 35 224 Sikirevci, Ulica Ljudevita Gaja 12; OIB: 58216299647 
Odgovorna osoba naručitelja: Josip Nikolić, dipl.ing., općinski načelnik 
2. Predmet nabave: 
Radovi na izgradnji vatrogasnog doma u Sikirevcima -II FAZA 
 
3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: 
Na temelju članka 290. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 120/16) i članka 19. i 23. 
Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje („Narodne novine“ broj 
10/12) stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave radova na izgradnji vatrogasnog 
doma u Sikirevcima -II FAZA ,sastavlja slijedeći: 
 
4. Evidencijski broj nabave: 
              E-BAG-3/2018. 
 
5. Procijenjena vrijednost nabave: 
              320.000,00 kuna. 
  
6. Podaci o objavi: 
       Mjesto objave:  oglasna ploča i web stranica Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr; 
      Datum objave : 04.7.2018. god. 

Poziv na dostavu ponude, Klasa: 402-03/18-01/3, Urbroj: 2178/26-01-18-02 od dana 04. srpnja 2018. godine, otpremljen na adrese gospodarskih subjekata 

kako slijedi: 

 

http://www.opcina-sikirevci.hr/
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 PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA GOSPODARSKIH SUBJEKATA 

1. 
“Izgradnja Mađarević d.o.o., Oprisavci, Savska ulica 104, im@izgradnja-
madjarevci.hr. 

2. “Watmont d.o.o.; Zalužje 21.,Vinkovci, watmont@watmont.hr 

3. “Stolarija Grand d.o.o., I.Gundulića 106, Županja; drazen.vincetic@gmail.com 

4. Jurkić-Gradnja j.d.o.o..I.L.Bartolova 21.,Županja; jurkic.ivica@gmail.com 

    Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 12.srpnja 2018. u 13:00 sati. 
    Ponudu su otvorili predstavnici Naručitelja dana 12. srpnja 2018. godine, s početkom u 13,00 sati. 
    Zaprimljena je samo  jedna ponuda(1). 
1. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda: 
 
 PONUDITELJ br.1. 

IZGRADNJA MAĐAREVIĆ d.o.o. 

OPRISAVCI, Savska ulica 104. OIB 09826615517 
 

broj i 
datum 
ponude 

16/2018; 11.07.2018. 

cijena 
ponude bez 
PDV-a 

408.416,00 kn 

iznos PDV-a 102.104,00 kn 
cijena 
ponude sa 
PDV-om 

510.520,00 kn 

ponuđeni 
tip/proizvo
đač/marka 

 

 - 
OBLIK 
PONUDE 

 

Potpisana i 
ovjerena 

DA 

 8. Podaci o valjanosti ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti(ukoliko je primjenjivo): 
Pristigla ponuda valjana je prema kriteriju oblika, sadržaju i cjelovitost koji su traženi u natječajnoj 
dokumentaciji. 
 
9. Dokazi profesionalne,ekonomske i financijske ,te tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja: 
U svrhu dokazivanja sposobnosti ponuditelja sukladno dokumentaciji o nabavi ponuditelj "Izgradnja 
Mađarević" d.o.o. Priložio je sljedeća dokumentaciju: 
– ponudbeni list 
– troškovnik 
– Izvadak iz sudskog registra 
 
      -       potvrda porezne uprave o stanju duga 
10. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama(ukoliko je primjenjivo): 

mailto:drazen.vincetic@gmail.com
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Računskom provjerom ponudbeni troškovnik  nisu utvrđene računske pogreške. 
 
11. Kriterij za odabir ponude: 
 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 
Sukladno članku 298.stavku 1. točki 9. Zakona o javnoj nabavi 2016, određeno je da je javni naručitelj 
obvezan poništiti postupak javne nabave ako cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene 
vrijednosti  nabave ,osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. 
 
12. Prijedlog odabira: 
 
        Ponuditelj "Izgradnja Mađarević" d.o.o. Oprisavci, Savska ulica 104. OIB 09826615517 dostavio 
je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od 04.srpnja 2018.godine,  
stoga se predlaže odabir iste. 
       Obrazloženje odabira: 
      Sukladno članku 298.stavku 1. točki 9.Zakona o javnoj nabavi 2016, određeno je da je javni 
naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave ako cijena najpovoljnije ponude veća od 
procijenjene vrijednosti  nabave ,osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. 
      Cijena najpovljnije ponude veća je od procijenjene vrijednosti nabave predmetne nabave te 
Naručitelj neće poništiti postupak javne nabave već će osigurati dodatna sredstva za predmetnu 
nabavu. 
      Slijedom navedenog, ponuda ponuditelja "Izgradnja Mađarević" d.o.o. Oprisavci, Savska ulica 
104. OIB 09826615517 je prihvatljiva i pravilna, te se predlaže sklapanje ugovora o javnoj nabavi s 
tim gospodarskim subjektom. 
      Vrijednost ugovora iznosi 408.416,00 kn vez PDV-a, odnosno 510.520,00 kn s PDV-om. 
 
Potpis ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

Rr. br. 
ime i prezime ovlaštenih 

predstavnika naručitelja 
potpis 

1 Marija Štengl  

2 Marija Stažić  

3 Gordana Lešić  

Potpis odgovorne osobe naručitelja: 

Rr. br. 
ime i prezime  odgovorne 

osobe 
Potpis, pečat 

1 Josip Nikolić, dipl.ing.  

Datum završetka pregleda i ocjene ponude: 12.07.2018. u 14,00 sati. 


